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לקרוא עליו שהיה מכיוון בכיסו. אינם שלו שמישקפי״הקריאה גילה

 נחלץ לעזרתו מישקפיים. בסביבתו חיפש הוא הכתוב, את במהירות
 בעזרתם מישקפיו, את לו והציע מאחוריו, שישב הלל, למיפלגה חברו
שלו. למישקפיו אי״הזהות למרות הכתוב, את לקרוא פרס סיים

 בקול. תשובתו את יקרא
 רובינשטין ביקש בורג, כשסיים

 ושאל נוספת, לשאלה רשות
 ענה ״נו?״ בלבד: אחת במילה
 שמתמצת תשובה יש .ולי בורג:
 ח״ב נרנו!״ מילים: בשתי

 ארבלי־ שושנה העבודה
 זאת ״מה התעוררה: אלמוזלינו

נו?״ אומרת
 הועבר שבו ערב באותו ■

הארכי חוק פרלמנטרי במארב
 על- רובינשטין רואיין אולוגיה,

 הוא בחולון. דנציג איתן ידי
 מתגעגע אינו אם נשאל

 מבלי למישפטים. לפקולטה
 דבריו קולעים כמה עד לדעת

 בכנסת, שעה באותה למתרחש
 מתגעגע שאני ״ודאי אמר:

 הפוליטיקה אך לאוניברסיטה,
 קשה, מסעיר, כה דבר היא

 מאלף מחשל, פראי, ברוטאלי,
 ולתת אותה לזנוח שאסור —

בתוכה.״ לצמוח שוטים לעשבים

 של לסיעה חברו ■
 מרדכי ח״כ רובינשטיין,

 חוק את תקף וירשובסקי,
 לרשויות מימון־הבחירות

 לבימה עלה כאשר המקומיות.
 על להגן כדי פרם שימעון

 לווירשובסקי, אמר הוא החוק,
 עיריית ראשות על המתמודד
 כדי רץ לא ״אתה תל־אביב:

 לך?״ חשוב זה מה אז לזכות,
 רץ ״אני לו: ענה וירשובסקי

 כמה יש לזכות. כדי כן דווקא
 והם תזכה, שאתה רוצים שלא
 במיזנון שלך.״ המיפלגה בתוך

 את לתקוף פרס המשיך
 וח״כ זה, בעניין וירשובסקי

 בי ״יש חייב: נשאר לא שינוי
 אילו כי אנושיות, של שמץ
 מי — אומר הייתי רשע, הייתי
 כי אתם, זה לנצח שלא כדי שרץ

 לא בן־מאיר. דב את העמדתם
 אדם של דמו את לשפוך רציתי
 היה לא שהוא גם מה אחר,

במליאה."
 חצות, אחרי הרביעי ביום ■

הדיונים, לסיום חיכו הכל כאשר

 את ישכחו לא הח״כים ■
 של האחרון שבוע־העבודה

 הרב הצליח כאשר מושב־הקיץ,
 את להעביר סורוש מנחם

 בקריאה חוק־הארכיאולוגיה
 לכך. שנקבע לפני ביום טרומית,

 ביידיש: מאנשיו לאחד אמר הוא
 שמח? אני מה על יודע ״אתה

 יושב שפירא שאברהם
 את ומכין שלו במלון עכשיו
למחר.״ שלו הנאום

 אחרי יום השלישי, ביום ■
 הסתיימו הארכיאולוגיה, תרגיל

 בלילה. 10 השעה אחרי הדיונים
 קיבלו במיזנון שישבו הח״כים
 הביתה. ללכת שאפשר הודעה

 רם: בקול ואמר שריד יוסי קם
 רואה שאני עד הולך לא ״אני
הלך!" פורוש שגם
צבן יאיר מפ״ם ח״כ ■

 חוק על הדיון את למשוך הצליח
 שעות ברוכות־ילדים מישפחות

 ארוך. בפיליבסטר שעות, גבי על
 אבטבי, אליעזר ח״כהמפד״ל

 שהשעה הבחין בדיון, שהשתתף
 לצבן: אמר הוא חצות. כמעט היא
 של שעה רבע לתפוס הולך ״אני

 חזק." יותר אחזור ואז תנומה,
 הסתיימה אחרי־חצות 1 בשעה

 את עזבו הנוכחים כל הישיבה,
 2ב־ רק התעורר אבטבי המישכן.

 נעול עצמו ומצא חצות, אחרי
 רק להיחלץ הצליח הוא בבניין.

את שהזעיק אחרי
מישמר־הכנסת.

לדון נאלצה המערך סיעת ■
 את להקדים תמ״י בהצעת

מיכאל הד״ר הבחירות.
 התנגד בר־זוהר (״מיקי״)

 — רוצים אתם ״מה לרעיון:
 של הכלב להיות מתחילים אנחנו
 פרם: שימעון לו ענה הזנב!״

 לחיי־כלב. חיינו את תהפוך ״אל
גרועים.״ די הם כך גם

 נעים, רענן העבודה ח״כ ■
 של ההטבות החלת ממתנגדי

 גם מישפחות־ברוכות־ילדים חוק
 יוצאי־צבא, שףאינם אותם על

 ערכה שבו האולם בפתח עמד
 את ספר הוא בנושא. דיון סיעתו
 רוצה ״אני הנכנסים. מיספר
 קי״ץ כאן זה מי לבדוק

 זה ומי יוצאי־צבא) (קיצבאות
 די שאין כשהתברר אמר. חורף,״

 את לדיון העלה לא תומכים,
הצעתו.

 נשאל ושרו. במיזנון ח״כים ישבו
 כחובב הוא, מדוע וירשובסקי

 לשרים. מצטרף לא מוסיקה,
 למוסיקה ממתין ״אני תשובתו:

 שנוכל צילצול־הפעמון, של
הביתה.״ וללכת להצביע

 הנהלת אישרה סוף־סוף ■
 תקציב את הליברלית המיפלגה
 על־ידי שהוגש כפי המיפלגה,

 גזבר־המיפלגה. רנר, צבי ח״כ
 פירטי על החברים עברו כאשר

 את להבין התקשו הם התקציב,
 הסניפים לפעולות מרכיביו.
 סניף. לכל שקל אלף 20 הוקצבו

 אדמון: דויד הפירסומאי העיר
ול לחמוצים יספיק לא ״זה

זיתים״.
 והתשתית שר־הנאנרגיה ■

 יושב- שהוא מודעי, יצחק
 על להגן ניסה ההנהלה, ראש
 יש אבל טוב, תקציב ״זה רנר.

 שמפאת קרנות, מיני כל בתוכו
 מה יודע לא עצמי אני הסודיות

הן.״
 שאל פנורמה בימת בערב ■

 את אבנרי אריה העיתונאי
 נמיר אורה העבודה ח״ב

 שני מבין מי לדעתה,
 לראשות הניצחיים המתמודדים

 ענתה יותר. מתאים המיפלגה
 הוא רבין ״(יצחק) נמיר:

 שמיפלגת ביותר הטוב המועמד
 לפני להציג יכולה העבודה
 ח"כ הבא, המרואיין הבוחר.״

 שישב רייסר, מיכה חרות
 עם מסכים אני ״גם קרא: באולם,

 מתאים יותר הוא שרבין נמיר,
מפרס.״

 נערך ערב־הראיונות ■
 כל עלו ולבימה בראשון־לציון,

 ראש־העירייה. כס על המתחרים
 בן־עמי הליכוד מועמד
 חנניה על אמר , קפלן

 ראש־העירייה גיבשטיין,
 כליל שהוא חושב ״הוא הנוכחי:

 יעוץ, ללא מחשבה, של השלמות
 שאל ״דיקטטור?" מערכת.״ ללא
 קטן,״ ״דיקטטור אבנרי. אותו
ללמד מנסה ״אתה קפלו. השיב

 מול התייצבו רבים ח״כים ■
 לראות כדי הטלוויזיה, מכשיר

 השר־ללא־ עם מוקד שידור את
 הוא כאשר שרון. אריאל תיק
 הדחתו על ההצבעה שבעת אמר
 שתמכו 16 מול בודד ניצב הוא

 ועדת־החקירה, מסקנות באימוץ
 המדע שר נאמן, יובל קרא
 לא שאני מפני ״זה התחיה: וח״ב

 בישיבה, השתתפתי אילו הייתי.
אריק.״ עם מצביע הייתי
 יוסף הד״ר שר־הפנים, ■

 את מבט במהדורת ראה בורג,
 כהן, גאולה התחיה ח״כ

 אך מישפטנית, אינה כי שאמרה
ושב י של בהודעתו תומכת היא

 מבידור, מנחם הבית ראש
 חוק על הטרומית שההצבעה

 ומבוטלת. בטלה הארכיאולוגיה
עוד יודעת לא ״את בורג: אמר

 לתדהמתו אחרים.״ דברים הרבה
 צעדים במרחק יושבת שכהן ראה

 התחיה ח״כ ממנו. ספורים
 מהדברים להתעלם העדיפה

אוזנה. ליד שהושמעו
הש ״זו הכריז: סבידור ■

 ח״כ של האחרונה אילתא
 סולודור.״ עדנה (העבודה)

 העיר: הדוכן, על שעמד בורג,
 יושב- את לתקן מבקש ״אני

 האחרונה השאילתא זו הראש.
 של האחרונה ולא בסדר־היום,

סולודור.״
 שבורג השאילתות אחת ■
 היתה עליהן להשיב אמור היה
 בר־לב. חיים העבודה ח״כ של

 באולם, נכח לא שהוא מכיוון
 תועבר' שהתשובה סבידור הציע

 אמנון שינוי ח״כ לפרוטוקול.
שבורג ביקש רובינשטיין

אותו שויאיץ רבני חו־מבשע, הוא בונס שעמוס להשתכנע ח״ב
היה והמביק הישיבה בסוף שנרדם הדתי החייב את תירץ מישמרהכנסת
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המלווים. מי לדעת התעניין בגין למיגרש־החנייה. אירית באשתו מלווה בא הוא לכנסת. מרדכי,
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